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A Empresa
A Núcleo é uma empresa de consultoria, composta por gestores em
segurança empresarial, administradores de empresa, advogados e
corpo administrativo com formação
em segurança privada, preparada para
atender seus clientes nas diversas
necessidades de segurança.

Áreas de Atuação
Ambiental Empresarial
Assessoria Técnica
Auditorias
Coaching Executivo
Diagnósticos
Eventos
Fusão e Aquisição de Empresas
Gerenciamento de Crises
Gestão da Segurança
Investigação
Logística
Operações Internacionais
Plano de Continuidade de Negócios
Plano Diretor de Segurança
Políticas, Normas e Procedimentos
Projetos Técnicos
Proteção Pessoal
Segurança da Informação
Treinamentos

Missão
Proporcionar aos nossos clientes a
garantia de sucesso em seus negócios,
através de soluções inteligentes que
visem garantir a continuidade de
negócio.

Pensamento
A adversidade desperta em nós
capacidades que, em circunstâncias
favoráveis, teriam ficado
adormecidas.

Aconteceu
Conferência "Gerenciamento
de Risco Empresarial"
No dia 13 de abril aconteceu
no auditório da Usiminas, em
Cubatão/SP, com o apoio da
Núcleo Consultoria, Daryus
Consulting e realização ABSEG - Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, a Conferência
“Gerenciamento de Risco Empresarial”. A presidente da ABSEG, Tatiana Diniz, fez a abertura do
evento, agradecendo a presença dos participantes,
autoridades presentes e parabenizando o Gerente
de Segurança Patrimonial da Usiminas, Alexandre
Judkiewicz, pela iniciativa em receber e apoiar um
evento da associação. Durante o evento foi
apresentado um vídeo institucional da Usiminas e
as palestras “Segurança Empresarial” e “Continuidade do Negócio”, respectivamente, ministradas por Gustavo Pierre, consultor associado da
Núcleo e Jeferson D’Addario, diretor da Daryus.

O encontro realizado pela
ABESE - Associação Brasileira
das Empresas de Sistemas
Eletrônicos de Segurança,
realizado em 15 de abril, em
São Paulo, reuniu cerca de 100 empresários do
mercado de segurança eletrônica, interessados em
saber um pouco mais sobre as questões legislativas
que envolvem o setor. O objetivo da ABESE foi a
disseminação de informação sobre a legislação do
setor de segurança e como a segurança eletrônica
se insere nesse mercado. O evento destacou o
Projeto de Lei 1759/2007, criado pela entidade
para regulamentar a atuação das empresas de
sistemas eletrônicos de segurança. Na ocasião, a
ABESE também realizou o lançamento de sua
Revista “Segurança Inteligente”. Convidado a fazer
parte deste encontro, Igor Pipolo, declarou: “A
ABESE está de parabéns pelo trabalho que vem
desenvolvendo em prol da segurança e excelente
qualidade de conteúdo e produção da revista”.
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ISC Brasil 2010
Profissionais do setor de
segurança estiveram reunidos na 5ª ISC Brasil e 4ª
Intersecurity, realizada entre
os dias 14 e 16 de abril. O
evento mostrou soluções, equipamentos e serviços
para todas as necessidades de segurança, de grande, médio e pequeno porte, atendendo diversos
segmentos da economia. “A ISC foi uma ótima
oportunidade de atualização profissional e conhecimento dos últimos avanços do mercado global e
das tecnologias do futuro”, comentou Tácito Leite,
sócio da Núcleo e que esteve presente na feira.

Entrevista
CLIQUE
AQUI!

Série “Proteção para quem paga” da TV
Record, exibida na semana de 19 a 23 de
abril, sobre o Mercado de Segurança Privada.
Confira a participação de Igor Pipolo.
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No dia 15 de abril a ABSEG
junto com a ABREVIS e o CIEE
promoveram um café da
manhã para os coordenadores das universidades/faculdades que possuem cursos de gestão e MBA em
segurança privada/empresarial, para divulgar a
parceria firmada entre as três entidades, com o
objetivo de fortalecer tais cursos e viabilizar
estágios aos alunos. O projeto visa apresentar os
cursos e os alunos aos empresários de segurança e
mostrar a importância da abertura de vagas de
estágios em suas empresas, priorizando sempre a
qualidade do aprendizado. Os coordenadores
receberam a iniciativa com satisfação e se
propuseram a ajudar no que for necessário. Tal
iniciativa é de fundamental importância para a
valorização dos cursos e, principalmente, dos
alunos. A parceria é válida para todo o território
nacional.
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Contatos

Parceria CIEE

Sinopse Comentada: Mais do que nunca, vive-se um tempo de negociação. O
mundo interconectado exige isso, e não se trata de uma tendência passageira.
Diante dos novos e complexos padrões de interação e interdependências criados
pela globalização, os governos, as empresas e as organizações não-governamentais
precisam aprofundar sua competência para a negociação. A obra é uma cuidadosa e
reveladora exposição teórico-prática do tema, que o autor admite ser resultado de
muitos anos de experiência pessoal com conflitos, nem sempre bem-sucedidos.
“Interessante para entender como funciona o processo de uma negociação, visto
que ele é inerente e contínuo na vida, já que estamos sempre competindo por
recursos ou para vender uma idéia”. Gustavo Pierre

